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ส่วนที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลซั บ สมบู ร ณ์ ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์
พันธกิจ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนากาลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกร
ในความรับผิดชอบ ดังนี้
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
“ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เป็นที่เชื่อถือศรัทธา ของประชาชน”
ทันสมัย (M : Modern)
: ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ
ร่วมใจประสาน (U : UMTY)
: ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลซับ
สมบูรณ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย
บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND)
: การปฏิบัติตามแนวพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ คือ ผู้ทางานให้
ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพื่อสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ หารราชการแผ่น ดิ น พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริห ารราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ ต้อ งเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งแห่ง
รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิ บั ติงาน การลดภารเกิด และยุ บเลิกหน่วยงานที่ไ ม่จ าเป็น การกระจายภารกิ จและ
ทรัพยากรให้ แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจ การตัดสิ นใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน ทั้งนี้ ในการปฏิ บัติห น้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เทิดทูนคุณธรรม (T : TRANSPARENCY)
: ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ จะต้องปฏิ บัติหน้าที่ราชการด้วย
ความโปร่งใส และเป็นธรรม

/พันธกิจ...

-2พันธกิจ
 สร้างระบบการพัฒนากาลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน
 ส่งเสริมการงานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้นการมี
สัมพันธภาพที่ดี
 ส่งเสริมและพั ฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ส่วนใหญ่ทุกส่วน
ราชการ/หน่วยงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง
 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ
 ดาเนินการและพัฒ นาการฝึกอบรม โดยการให้ ความรู้ความเข้าใจทั กษะและทัศนคติในกระบวนการ
ทางาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุกหน่วยงาน
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
 บุ ค ลากรองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลซั บ สมบู ร ณ์ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมื อ อาชี พ (Knowledge
Worker) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ
 ระบบการพัฒนากาลังคนองค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ มีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ
 กระบวนการเรียนรู้ของบุคลกรสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ มีความต่อเนื่อง สามารถสร้าง
องค์ความรู้และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Sternths : S)
1. ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามสนใจเห็ น ความส าคั ญ ในการพั ฒ นาบุ ค ลกรโดยการส่ ง บุ ค ลากรเข้ ารั บ การ
ฝึกอบรม
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา มีเครือข่ายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส.
ปริญญา
ตรี และปริญญาโท
4. กรมส่งเสริมให้ความสาคัญในการพัฒนาคน โดยการหาแนวทางให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้เข้ารับ
การฝึกอบรมอย่างทั่วถึง
5. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่ องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายใหญ่ ปรับ
ขนาดเป็นขนาดกลาง และมีแนวโน้มที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาลตาบลในอนาคต
6. พนักงานส่วนตาบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในสานักงาน

-3จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. สานักงานมีความคับแคบ เพียงพอในการให้บริการไม่สะดวก
2. จานวนพนักงานส่วนตาบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตรากาลัง ปริมาณงานมากกว่าจานวน
บุคลากร
โอกาส (Opportunities : O)
1. กรมส่งเสริมให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
3. พนักงานส่วนตาบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน
อุปสรรค (Threat : T)
1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พนักงานส่วนตาบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน
3. พนักงานส่วนตาบลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจากัด
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน
ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะนาพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสาเร็จ
4. เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ซึ่ ง ได้ แ ก่ ก ารบริ ห ารเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ (Outcome) ตรงตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ (Objective) ที่ ว างไว้ โดยมี ก ารบริ ห ารงานแบบมุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ (result based
management) และการจัดทาข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร
5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิ จของรัฐ ซึ่ง ได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง
เปรีย บเทียบระหว่างปัจ จัยน้ าเข้า (input) กับ ผลลัพ ธ์ (outcome) ที่ เกิ ดขึ้น โดยมี การท า costbenefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับ
ประโยชน์ ที่ ได้ รั บ รวมทั้ ง จั ด ท าเป้ า หมายการท างานและวั ด ผลงานของตั ว บุ ค คล (individual
scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards)

/ความต้องการ...

-4ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานในการพัฒนาบุคลากร
1. พนักงานส่วนตาบลมีทักษะและความสามารถในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มความพึงพอใจในงานและความสาเร็จในชีวิตของพนักงาน
3. พัฒนาและธารงรักษาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
(developing and maintaining a quality of work life that makes employment the
organization desirable)
4. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising policies
and strategies to all employees)
5. ช่วยธารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping maintain
ethical policies and socially responsible behavior)
6. พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ
ความต้องการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร
1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อความ
ต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนา
ชีวิตของประชาชน
2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็น มีการกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัว
ประชาชน
3. ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากาลังคน
1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร
1.2 แผนงานการจั ด ท าระบบแผนและประสานการพั ฒ นาระบบราชการ
หน่วยงานต่างๆในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร
1.4 แผนงานพั ฒ นาศู น ย์ พั ฒ นาข้ า ราชการ องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลซั บ
สมบูรณ์
1.5 แผนงานพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยการศึ ก ษาต่ อ ฝึ ก อบรมทั ศ นศึ ก ษาดู ง าน
ภายใน/ภายนอกประเทศ

/ยุทธศาสตร์...

-๕ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจาเป็น
(หลักสูตรกลาง)
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ
(หลักสูตรเฉพาะด้าน)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization)
3.1 แผนงานจั ด การความรู้เพื่ อสนั บ สนุ น ประเด็ นยุ ท ธศาสตร์แ ละการ
พัฒนากาลังคน
3.2 แผนงานสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาก าลั ง คนเพื่ อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบล

/ยุทธศาสตร์...

-๖ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากาลังคน
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน

1.1แผนงานด้านพัฒนาความรู้ในองค์กร
*จานวนครั้งการประชุมของ
*การดาเนินงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
พัฒนาระบบราชการและ
และยุทธศาสตร์กาลังคน องค์การ
ยุทธศาสตร์กาลังคน องค์การ
บริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
บริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
*จานวนครั้งของการจัดเวทีวิชาการ
*การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวที
ข้าราชการรู้ทันการเปลี่ยนแปลง
วิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการ
*จัดกิจกรรมประชุมเพื่อกาหนด
แนวทางและการดาเนินงานพัฒนา
ระบบราชการและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบล
ซับสมบูรณ์
*จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการด้านต่างๆ เป็นประจาทุก
เดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12
ครั้ง/ปี

1.2 แผนงานจัดทาระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชารหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์

*การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด

*การหาความจาเป็น (Training
Need) ในการพัฒนาบุคลากร

* การประชุมประสานแผนการ
พัฒนาบุคลากร

* การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลซับ
สมบูรณ์

*หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
จัดทาแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
ปีงบประมาณ 25๖๑-256๓ แล้วเสร็จ
*ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมีการหา
ความจาเป็น(Training Need) และมี
เอกสารแสดงขั้นตอนการหาความ
จาเป็นในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เพื่อเป็นข้อมูล
* มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปี
งบประมาณของทุกส่วนราชการ/
หน่วยงาน
* มีแนวทางการประสานการพัฒนา
บุคลากร ประจาปี งบประมาณ 2561
-2563
* มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน
ครอบคลุมทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
ในสังกัดพื้นที่ องค์การบริหารส่วน
ตาบลซับสมบูรณ์

*ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลซับ
สมบูรณ์จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด
*ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา
ความจาเป็น(Training Need)
เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากรและ
ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนการ
พัฒนาบุคากรในสังกัด
* จัดการประชุมส่วนราชการ/
หน่วยงานจัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2561 2563
* ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทา
ข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและสามารถนามา
ปรับใช้ได้ทันที
/แผนงาน...

แผนงาน/โครงการ

-๗ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน

รายละเอียดโครงการ

1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร
- มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน - มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน - ทุกส่วนราชการจัดทาข้อมูล
สังกัด
สังกัดทุกระดับ
บุคลากรในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนและสามารถนามาปรับ
ใช้ได้ทันที
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ - มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ - องค์การบริหารส่วนตาบลซับ
ในสังกัด
ในสังกัด
สมบูรณ์เลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการทุกระดับในสังกัด
- การดาเนินการทางวินัย
- มีการดาเนินการทางวินัยเมื่อ
- นายก องค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานทาผิดวินัย
ซับสมบูรณ์สามารถดาเนินการทาง
วินัยสาหรับข้าราชการท้องถิ่นและ
บุคลากรในสังกัด
- การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร - การสรรหา และเลือกสรร
- การสรรหา และเลือกสรร
ในสังกัด
บุคลากรในสังกัด
บุคลากรในสังกัด
1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ภายในประเทศ
- การจัดทาทะเบียนข้อมูล
- มีการจัดทาทะเบียนข้อมูล
- มีการจัดทาข้อมูลข้าราชการ
ข้าราชการศึกษาต่อ
ข้าราชการศึกษาต่อ
ศึกษาต่อ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลใน
การใช้บุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความรู้ความสามารถ (Put the
Right man on the Right job)
นาไปสู้การจัดตั้งธนาคารสมอง
(Think Tank)
- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
- มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด
- ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษาต่อ
การศึกษาต่อทั้งในประเทศและ
ศึกษาต่อในประเทศและ
ตามความต้องการขององค์กร
ต่างประเทศ
ต่างประเทศตามความต้องการของ
องค์กร
- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
- มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับการ - มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
อบรมดูงานกับหน่วยงานในประเทศ การรอรมดูงานกับหน่วยงาน ใน
หน่วยงานภายในประเทศ
ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้)
/แผนงาน...

-๘ตัวชี้วัด
รายละเอียดโครงการ
ผลการดาเนินงาน
1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ภายในประเทศ
- การจัดทาทะเบียนข้อมูล
- มีการจัดทาทะเบียนข้อมูล
- มีการจัดทาข้อมูลข้าราชการ
ข้าราชการศึกษาต่อ
ข้าราชการศึกษาต่อ
ศึกษาต่อ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลใน
การใช้บุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความรู้ความสามารถ (Put the
Right man on the Right job)
นาไปสู้การจัดตั้งธนาคารสมอง
(Think Tank)
- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
- มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด
- ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษาต่อ
การศึกษาต่อในประเทศ
ศึกษาต่อในประเทศตามความ
ตามความต้องการขององค์กร
ต้องการขององค์กร
- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
- มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับการ - มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
อบรมดูงานกับหน่วยงานในประเทศ การรอบรมดูงานกับหน่วยงาน
หน่วยงานภายในประเทศ
ภายในประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้)
แผนงาน/โครงการ

/แผนงาน...

-๙-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
- มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา จัด
ตามความจาเป็น (หลักสูตรกลาง) ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ การให้
ความรู้ในลักษณะของการจัดลักสูตร
ต่างๆ แก่ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด ตามความจาเป็นและเป็น
ประโยชน์กับหน่วยงานโดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทา
เป็นหลักสูตรกลาง
แผนงาน/โครงการ

2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรใน
สังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตร
เฉพาะด้าน)

- มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้ความรู้
ในลักษณะของการจัดหลักสูตร
ต่างๆ โดยจัดทาเป็นหลักสูตรเฉพาะ
ด้าน เช่น ด้านสาธารณสุข ด้าน
การเกษตร การพัฒนาชุมชน ฯลฯ

รายละเอียดโครงการ
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดทาหลักสูตรกลางเพื่อให้ความรู้
แก่ประชาชนและบุคลากรในสังกัด
ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ

- ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทา
หลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เป็นการเพิ่มและ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติให้แก่
บุคลากรในสังกัด

/ยุทธศาสตร์...

-๑๐ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning)
แผนงาน/โครงการ
3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนากาลังคน
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนากาลังคนเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
อบต.

ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
- มีการทาแผนการจัดการความรู้
เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

- มีการทาโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลซับสมบูรณ์

- มีการจัดทาโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรภายนอก องค์การบริหาร
ส่วนตาบลซับสมบูรณ์

รายละเอียดโครงการ
- จัดให้มีคณะทางานจัดทาระบบ
การบริหารความรู้เพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปี 2561 - 2563
- สนับสนุนให้มีการจัดทาโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลซับ
สมบูรณ์เป็นการแสวงหาความ
ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
- จัดให้มีการจัดทาโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรภายนอก
องค์การบริหารส่วนตาบลซับ
สมบูรณ์เพื่อเป็นการแสดงความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาบุคลากร

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ได้กาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตาม
ประเมิ นผล เพื่อ ใช้เป็นเครื่องมือวัตความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาทรัพ ยากรบุคคล ว่าบรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยได้กาหนดแนวทางไว้ ดังนี้
6.1 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการและติดตามผลการทางานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ จะดาเนินการดังนี้
1) ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทาหน้าที่
วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์
การพัฒนากาลังคนองค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่ โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการ
ติดตามประเมินผล แสดงดังรูปที่ 6.1

-1๑นายก อบต.ซับสมบูรณ์
(CEO)

ปลัด อบต.ซับสมบูรณ์
(CKO)

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์กาลังคน
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์

งานบริหารงานบุคคล

สานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษาฯ

รูปที่ 6.1 แสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
ความหมาย

สายการบังคับบัญชาโดยตรง
การประสานงาน
Flow ของการรายงาน

1. ให้คณะทางานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคน รายงานผลการทางานต่อคณะกรรมการ
พัฒ นาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนองค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ และผู้บริหารระดับสูง เป็น
ประจาทุก 6 เดือน
2. เพื่อให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ ดาเนินการไป
ตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบัติจึงต้องดาเนินการต่อไป
3. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ ที่สองคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อเกิด
ความชัดเจนในการดาเนินงานและประสานงาน
4. สร้างความเข้าในแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
/๖.๒การติดตาม...

-1๒6.2 การติดตามประเมินผล
เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการดาเนินงานดังต่อไปนี้
กาหนดตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสาเร็จและผลกระทบของการดาเนินการตามแผนแม่บทฯ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์โดยกาหนดตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้
- ตัวชี้วัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (Output)
- ตัวชี้วัดระดับโครงการ เป็นการวัดความสาเร็จและผลกระทบของโครงการ

/ส่วนที่ ๒...

-1๓-

ส่วนที่ 2
หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
๑.๑. สภาวะการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการยุค
ใหม่ ผู้นาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ และนาระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหาร
ความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยน
วิทยาการ ความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมือ งที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดย
ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้ งต้องส่งเสริมและพัฒ นาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่ วนราชการจะต้ องพั ฒ นาความรู้ความเชี่ ยวชาญให้ เพี ยงพอแก่ การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบ
ต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเสียใหม่ จากที่
ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปั จจุบัน เน้นการสร้าง
ความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับ
นี้ จึงกาหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิ สัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้า ราชการ เพื ่อ ให้ข ้า ราชการทุก คนเป็น ผู ้ม ีค วามรู ้ ความ สามารถในวิ ช าการสมั ย ใหม่ ต ลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. การสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”

/๑.๓ประกาศ...

-1๔๑.๓ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ก่อนมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อ ให้ เป็น การพั ฒ นาบุคลากร องค์ การบริห ารส่วนตาบลซับสมบู รณ์ จึง ได้จัดท าแผนพั ฒ นา
บุคลากรขึ้น โดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลและจัดทาให้ครอบคลุม
ถึงบุคลกรจากฝ่ายการเมือง และพนักงานจ้าง

/ส่วนที่ ๓...
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ส่วนที่ 3
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
๑. เพื่อนาความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
๓. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าหมายของการพัฒนา
๑. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและผู้บริหาร
๒. การพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างประจา
๓. การพัฒนาพนักงานจ้าง
๔. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
/ส่วนที่ ๔...

-1๖ส่วนที่ 4
หลักสูตรการพัฒนา
หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ.๒๕61-2563)
๓.๑ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
๑. หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต. หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
๒. หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. หลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕. หลักสูตรรองประธานสภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๖. หลักสูตรสมาชิกสภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๗. หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภาฯ อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ หลักสูตรการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
๑. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานท้องถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานคลัง/ผู้อานวยการกองคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง/ผู้อานวยการกองช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป/หัวหน้าสานักปลัดหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการศึกษา/ผู้อานวยการกองการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. หลักสูตรเจ้าพนักงาน/นักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. หลักสูตรนักวิชาการเกษตรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. หลักสูตรบุคลากรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
10. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
11. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
12.หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันฯ/นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
13.หลักสูตรนายช่างไฟฟ้าหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
14.หลักสูตรนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
15.หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินฯ/นักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
16.หลักสูตรเจ้าพนักงานงาน/นักวิชาการจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
17.หลักสูตรเจ้าพนักงาน/นักวิชาการพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
18.หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
19.หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
20.หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
21.หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตาแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
22.การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
23.การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท
24.เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาดูงานพนักงานส่วนตาบลและบุคลากร อบต.ซับสมบูรณ์
25.พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนตาบลและผู้ทาท้องที่ ท้องถิ่น
26. หลักสูตรการจัดทางบประมาณระบบ e-Laass หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
27.หลักสูตรการจัดทาแผนที่ภาษีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

-16ส่วนที่ 5
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕61-2563)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ อาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
๑. แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลให้มีทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก อบต.หรือ
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของรองนายก
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนตาบลให้มีทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก อบต. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานเลขานุการนายก
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนตาบลให้มีทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับประธาน/รองประธาน เพื่อพัฒนาระบบทางานของประธานสภา
สภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือรองประธานสภา ให้มีความรู้ ทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการทางานมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภาอบต.หรือ เพื่อพัฒนาระบบการทางานของ ส.อบต.ให้มี
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการทางานมาก
ยิ่งขึ้น

การดาเนินการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับ
การฝึกอบรม ๑ ครัง้ /ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63
(จานวน
(จานวน
(จานวน
คน)
คน)
คน)
๑
๑
๑

ลักษณะการฝึกอบรม
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการ หน่วยงานอื่น
เอง
/

รองนายก อบต. ได้รับการฝึกอบรม/
พัฒนาความรู้ ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

เลขานุการนายก อบต. ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ ๑ ครัง้ /ปี

๑

๑

๑

/

ประธานสภาหรือรองประธานสภา
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครัง้ /ปี
สมาชิก อบต.ได้รับการฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

๑

๑

๑

/

-1๘(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕6๓)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ อาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

๑

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานท้องถิ่น
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานคลัง/
ผู้อานวยการกองคลังหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง/
ผู้อานวยการกองช่างหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป/
หัวหน้าสานักปลัดหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
การศึกษา/ผู้อานวยการกองการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้าส่วน
งานแต่ละส่วน ได้มีความรู้ ทักษะความเข้าใจ ใน
การบริหารงาน ในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

๓
๔
๕
๖
๗

หลักสูตรเจ้าพนักงาน/นักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

การดาเนินการ
หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60
(จานวน
(จานวน
(จานวน
คน)
คน)
คน)
๑
๑
๑

ลักษณะการฝึกอบรม
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการ หน่วยงานอื่น
เอง
/

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

ที่
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

-๑๙(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕61-2563)องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ อาเภอโคกโพธิไ์ ชย จังหวัดขอนแก่น
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
วัตถุประสงค์
การดาเนินการ
(จานวน
(จานวน
(จานวน
คน)
คน)
คน)
หลักสูตรนักวิชาการเกษตรหรือหลักสูตร เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
๑
๑
๑
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
ตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรบุคลากรหรือหลักสูตรอื่นที่
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
๑
๑
๑
เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
ตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
๑
๑
๑
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
ตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
๑
๑
๑
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
ตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันฯ/นัก
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
๑
๑
๑
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรนายช่างไฟฟ้าหรือหลักสูตรอื่น เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
๑
๑
๑
ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
ตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
๑
๑
๑
เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
ตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินฯ/
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
๑
๑
๑
นักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตร ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

ลักษณะการฝึกอบรม
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการ หน่วยงานอื่น
เอง
/
/
/
/
/
/
/
/

-๒๐(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕6๓)องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ อาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

๑๖

หลักสูตรเจ้าพนักงานงาน/นักวิชาการ
จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเจ้าพนักงาน/นักวิชาการพัสดุ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

๑๗
๑๘

หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๙

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตาแหน่งหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒๐
๒๑

การดาเนินการ
พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63
(จานวน
(จานวน
(จานวน
คน)
คน)
คน)
๑
๑
๑

ลักษณะการฝึกอบรม
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการ หน่วยงานอื่น
เอง
/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

๑

๑

๑

/

๑

๑

๑

/

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

ที่
22
23

-2๑(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕6๓)องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ อาเภอโคกโพโพธิไ์ ชย จังหวัดนขอนแก่น
เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
วัตถุประสงค์
การดาเนินการ
(จานวน
(จานวน
(จานวน
คน)
คน)
คน)
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ พนักงานส่วนตาบล ได้รับการศึกษา
๑
๑
๑
ปริญญาตรี
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพในการ
ตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
ทางาน
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ พนักงานส่วนตาบล ได้รับการศึกษา
๑
๑
๑
ปริญญาโท
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพในการ
ตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
ทางาน

24

เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาดูงาน
พนักงานส่วนตาบลและบุคลากร อบต.
ซับสมบูรณ์

25

ลักษณะการฝึกอบรม
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการ หน่วยงานอื่น
เอง
/
/

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างฯลฯอบรม
และศึกษาดูงาน ๑ ครั้ง/ปี

๒๑

๒๑

๒๑

/

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ
พนักงานส่วนตาบลและผู้ทาท้องที่
ท้องถิ่น

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติราชการ อปท.ให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานพนักงานจ้าง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมการทางานเป็นทีม การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรและเจ้าหน้าที่
ของ อบต.ซับสมบูรณ์

บุคลากรได้รับการอบรม และศึกษา
ดูงานการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ของพนักงาน ๑ ครัง้ /ปี

40

40

40

/

26

หลักสูตรการจัดทางบประมาณระบบ
e-Laass หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นแนวทางการจัดทางบประมาณตาม
มาตรฐานของ อปท.

๑

๑

๑

/

27

หลักสูตรการจัดทาแผนที่ภาษีหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อจัดทาแผนที่ภาษีตามนโยบายภาครัฐ

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

-2๒ระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1

ประชุมประจาเดือนผู้บริหาร/พนักงาน

-

2

ประชุม มอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดาเนินงาน

-

3

สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกคน
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางาน
ในหน้าที่หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้
พนักงาน สมาชิก อบต. ผู้บริหาร
กาหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ สรุปความสาคัญเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับและสรุปกาหนดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
ร่วมกัน
สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี/
ปริญญาโท
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
อสม. กลุ่ม อปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

4
5
6

7
8

อบต.
อบต.
อบต.
-

อบต.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

หมายเหตุ

-2๓ระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1

ประชุมประจาเดือนผู้บริหาร/พนักงาน

-

2

ประชุม มอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดาเนินงาน

-

3

สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกคน
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางาน
ในหน้าที่หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้
พนักงาน สมาชิก อบต. ผู้บริหาร
กาหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ สรุปความสาคัญเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับและสรุปกาหนดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
ร่วมกัน
สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี/
ปริญญาโท
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
อสม. กลุ่ม อปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

4
5
6

7
8

อบต.
อบต.
อบต.
-

อบต.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

หมายเหตุ

-2๔ระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1

ประชุมประจาเดือนผู้บริหาร/พนักงาน

-

2

ประชุม มอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดาเนินงาน

-

3

สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกคน
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางาน
ในหน้าที่หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้
พนักงาน สมาชิก อบต. ผู้บริหาร
กาหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ สรุปความสาคัญเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับและสรุปกาหนดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
ร่วมกัน
สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี/
ปริญญาโท
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
อสม. กลุ่ม อปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

4
5
6

7
8

อบต.
อบต.
อบต.
-

อบต.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

หมายเหตุ

-2๕ส่วนที่ 6
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕61-2563)
องค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์ อาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
๑.แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต.
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
๒ หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก
อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๓ หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการ
นายก อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๔ หลักสูตรประธานสภา อบต.
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕ หลักสูตรรองประธานสภา อบต.
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๖ หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๗ หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภา
ฯ อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
รวม

งบประมาณ (บาท)
๒๕61
๒๕62
๒๕63
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

ที่มาของ
งบประมาณ
สานักงานปลัด
อบต.ซับสมบูรณ์
สานักงานปลัด
อบต.ซับสมบูรณ์

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

สานักงานปลัด
อบต.ซับสมบูรณ์

๗,๐๐๐

๗,๐๐๐

๗,๐๐๐

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

สานักงานปลัด
อบต.ซับสมบูรณ์
สานักงานปลัด
อบต.ซับสมบูรณ์
สานักงานปลัด
อบต.ซับสมบูรณ์
สานักงานปลัด
อบต.ซับสมบูรณ์

๔๐,๕๐๐

๔๐,๕๐๐

๔๐,๕๐๐

-2๖๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

งบประมาณ (บาท)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๕๙,๕๐๐ ๕๙,๕๐๐ ๕๙,๕๐๐

ที่มาของ
งบประมาณ
สานักงานปลัด
อบต.ซับสมบูรณ์

1 หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด อบต./นัก
บริหารงานทั่วไป/พนักงานส่วน
ตาบลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐
กองคลัง
คลัง/ผู้อานวยการกองคลัง/พนักงาน
อบต.ซับสมบูรณ์
ส่วนตาบลหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
3 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง/ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง/พนักงานส่วน
อบต.ซับสมบูรณ์
ตาบลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
4 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหาร
๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ
การศึกษา/พนักงานส่วนตาบล หรือ
อบต.ซับสมบูรณ์
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕ เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาดูงาน
๑๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ สานักงานปลัด
พนักงานส่วนตาบล และบุคลากร
อบต.ซับสมบูรณ์
อบต.ซับสมบูรณ์
๖ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สานักงานปลัด
พัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร
อบต.ซับสมบูรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง

-2๗-

ส่วนที่ 7
การติดตามประเมินผล
องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลประกอบด้วย ประกอบด้วย
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
๔. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
กรรมการ
๕. นักทรัพยากรบุคคล/ผู้รับผิดชอบ
กรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาของบุคลากร
กาหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดาเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
การติดตามและประเมินผล
๑. กาหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน
๗ วันทาการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
๒. ให้ผู้บังคับบัญชาทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตาม ข้อ ๑
๓. นาข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกาหนดหลักสูตรอบรมให้
เหมาะสมกับความต้องการต่อไป
๔. ผู้บังคับบัญชานาผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
๕. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจาปี โดย core team ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อย 60

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์
ที่ ๓๒๑ /2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
----------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 2545 ข้อ 270 จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. นายชนานันท์ คามตะสีลา นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานกรรมการฯ
2. ส.ต.ท.สุพล มีดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
3. นายกันตภณ น้อยลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
๔. นายประวิทย์ สุริโย
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
๕. นางฤทัยวรรณ เหล่าคนค้า หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
๖. นายสถิตย์ มูลมืด
ผู้อานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
๗. นางอรทัย ชนะพาล
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
8. นางเชาวณี ศรีวงษ์ชัย
นักนักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ/เลขานุการ
มีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ - ๒๕๖๓ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายชนานันท์ คามตะสีลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลซับสมบูรณ์

